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   UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 330/TB-VP                                                 Văn Quan, ngày 30 tháng  12  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2019) 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Lương Mai Tú 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Hoàng Văn Quân 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đổng Tiến Dũng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Thứ Hai 

30/12/2019 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính 

phủ với các địa phương về triển khai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 (Buổi sáng bắt đầu từ 08 

giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ), 

tại UBND tỉnh 

Sáng: 7h30, Dự hội nghị Tổng kết 

công tác Hội và phong trào nông dân 

năm 2019, triển khai chương trình 

công tác năm 2020, tại Hội trường 

Khối Dân vận. 

Chiều: 14h30, Dự tổng kết công tác 

thi đua khen thưởng năm 2019 cụm 

thi đua số VI (Tại Phòng GD&ĐT) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Dự họp Đánh giá kết 

quả hoạt động năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban 

Đại diện Hội đồng quản trị 

NHCSXH huyện, tại phòng họp tầng 

3 UBND huyện. 

Thứ Ba 

31/12/2019 

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị trực tuyến 

của Chính phủ với các địa phương 

về triển khai nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020, tại 

UBND tỉnh 

Chiều: Giao ban Thường trực 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, dự Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2020 của ngành Kế 

hoạch và Đầu tư, tại Sở KH&ĐT. 

Sáng: 7h30, Dự Hội nghị tổng kết 

công tác Hội và phong trào phụ nữ 

năm 2019, triển khai phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020, tại Hội trường 

Khối Dân vận (TT HĐND, UBND) 

Chiều: Giao ban Thường trực 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 

Thứ Tư 

01/01/2020 

7h30, Dự chỉ đạo kỳ họp thứ nhất 

các xã sau sắp xếp lại đơn vị hành 

chính tại xã Điềm He  

 

Nghỉ Tết Dương lịch 

7h30, Dự chỉ đạo kỳ họp thứ nhất 

các xã sau sắp xếp lại đơn vị hành 

chính tại xã Điềm He   
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Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Lương Mai Tú 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Hoàng Văn Quân 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đổng Tiến Dũng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Thứ Năm 

02/01/2020 

Sáng: 7h30, Dự Hôị nghi ̣ tổng kết 

công tác quốc phòng , quân sư ̣điạ 

phương, Giáo dục quốc phòng và an 

ninh năm 2019, triển khai nhiêṃ vu ̣

năm 2020, tại Bộ CHQS tỉnh 

Chiều: Làm việc với Giám đốc 

VNPT tỉnh. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Dự Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài 

chính, tại Sở Tài chính. 

Sáng: 8h00, Dự kiến họp Ban Tổ 

chức tết vì người nghèo, tại phòng 

họp tầng 2 UBND huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Sáu 

03/01/2020 

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị Tổng kết 

công tác phòng, chống các hành vi 

sai phạm về pháo năm 2019 và triển 

khai Kế hoạch năm 2020, tại UBND 

tỉnh. 

Chiều: 14h, Họp Ủy ban Thường kỳ 

tháng 12/2019. 

Sáng: 8h30, Dự chương trình phát 

động ủng hộ Quỹ nhân đạo và Phong 

trào "Tết vì người nghèo và nạn 

nhân chất độc da cam" năm 2020, tại 

Hội trường UBND Thành phố Lạng 

Sơn 

Chiều: 14h, Họp Ủy ban Thường kỳ 

tháng 12/2019. 

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng  Cụm 

thi đua các huyện, thành phố nội địa 

năm 2019, tại huyện Hữu Lũng 

Chiều: 14h, Họp Ủy ban Thường kỳ 

tháng 12/2019. 

Thứ Bảy 

04/01/2020 

   

Chủ nhật 

05/01/2020 

   

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo sau./. 

            Nơi nhận:       

            - Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện; 

            - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

            - Văn phòng Huyện ủy;  

            - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn (trên eOffice); 

            - C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện (trên eOffice); 

            - Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

   (Đã ký) 

 

Triệu Đức Dũng 



 
 

3 

 

 

 


